
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        5η   Συνεδρίαση 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        της  14-06-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΟΙΞΗΣ                                                             Αριθ. Απόφασης 15η/2017
TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3 
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
                                                             
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την  14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και  ώρα  08:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου
Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:17003/08-06-
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση & λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο :«Σύνταξη μελέτης για την αντικατάσταση του οδοστρώματος στην κεντρική πλατεία της
Δ.Κ.Άνοιξης.»
 Θέμα  2ο:«Σύνταξη   μελέτης  για  τη  διάνοιξη  και  την  ασφαλτόστρωση  της  οδού  Ελαίας  στην
Δ.Κ.Άνοιξης.»  

     Θέμα 3ο :«Υπηρεσιακές εκταφές.»
     Θέμα 4ο:«Σύνταξη τεχνικής μελέτης για τη διάνοιξη της οδού Χρυσανθέμων στην Δ.Κ. Άνοιξης.»

 Θέμα 5o:«Mεταφορά στάσης ΟΑΣΑ επί της  Λ. Ανοίξεως.»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας
Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν από τους
κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας:
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Πιπέρης Χαράλαμπος                                   1)    Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
2)  Καβούρης Θεόδωρος                                   2)    Κυριάκης Δημήτριος                 
3)  Μανώλογλου Χρύσα

Στην  συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ράικος, ο Εντεταλμένος
Δημοτικός Σύμβουλος Άνοιξης κ.Κωστάκης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Κοκμοτός και κ.Σπηλιώτης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε πρώτα το πέμπτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.

 Θέμα 5o: « Mεταφορά στάσης ΟΑΣΑ επί της  Λ.Ανοίξεως»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ  :
          Οι κάτοικοι των περιοχών Αγ.Άγγελοι–Φασιδέρι χρησιμοποιούν την κεντρική στάση «ΝΕΑ
ΕΚΑΛΗ» (ΚΣ 510017) στην συμβολή της Λ.Ανοίξεως 60 και  Αγαμέμνονος. Ωστόσο υπήρξε αίτημα
για την μεταφορά της στάσης αυτής.
       Η μεταφορά στάσεων των λεωφορειακών γραμμών εγκρίνεται από τον ΟΑΣΑ.Η στάση αυτή
είχε μεταφερθεί παλαιότερα 100 μέτρα. Το σημείο όμως αυτό ήταν στενό, χωρίς ορατότητα και με
κίνδυνο  να  συμβούν  ατυχήματα.  Έτσι  στις  31-5-2012,  και  ύστερα  από  αίτηση  του  Δήμου
Διονύσου,ο  ΟΑΣΑ προέβει  στην  ανάκληση  της  απόφασης  μεταφοράς  της  στάσης  και  έγινε  η
επαναφορά της  στην αρχική της θέση, στη Λ.Ανοίξεως 60.
     Οι  εκπρόσωποι  του  εξωραϊστικού  Συλλόγου «Πρόοδος» είναι  απόλυτα  αντίθετοι  με  την
μεταφορά  της στάσης. Υποστηρίζουν μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι το πιο κατάλληλο



τόσο για την εξυπηρέτηση όσο και για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.
      Η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ότι η μεταφορά της στάσης κατά 85 μ. έμπροσθεν από
το γήπεδο μπάσκετ δεν επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία της λεωφορειακής γραμμής .Επιπλέον,
αυτή η μεταφορά, διευκολύνει την πρόσβαση προς τις δύο οικίες όπισθεν της στάσης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
   Η θέση που προτείνει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν καλύπτει την ασφάλεια των πολιτών και
προτείνω  να  παραμείνει  η  εν  λόγω  στάση  στο  ίδιο  σημείο  για  αποτροπή  της  πρόκλησης
ατυχημάτων.
   Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  μετά από αυτοψία μπορεί να μεταφέρει στην ίδια θέση αλλά δύο
μέτρα πιο πάνω την στάση, ώστε να μην εμποδίζεται η είσοδος των κατοικιών.        
   Τέλος, προτείνεται να κατασκευαστεί στην  απόσταση των  δύο μέτρων μια νέα στάση.

       Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα. 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν

                                               ομόφωνα
να παραμείνει η στάση και το υπάρχον στέγαστρο όπως είναι στην ίδια θέση.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :15/2017.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                 1. ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                                                             
                              
                                                      3. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

                                 Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 16/06/2017
   
    

                               ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                   
                                             


